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TIIVISTELMÄ 

Tässä työpaperissa tarkastellaan Venäjän Sotatieteiden akatemian (Академия 
Военных Наук) roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä akatemiassa tehtyä tutki-
musta Venäjään kohdistuvien uhkien olemuksesta. Akatemian presidenttinä toiminut 
armeijakenraali Mahmut Garejev esitteli vuonna 2003 analyysin Venäjään kohdistu-
vista sotilaallisista uhkista, mitä hän toisti julkaisuissaan lähes muuttumattomana 16 
vuoden ajan aina kuolemaansa asti. Garejeviin henkilöityneen Sotatieteiden akatemian 
yhtenä tehtävänä on tuottaa sotatieteellistä tutkimusta valtionhallinnon tarpeisiin ja 
osallistua sotilasdoktriinin laadintaan, joka toteutetaan Venäjän turvallisuusneuvoston 
yhteyteen perustetussa komiteassa. Sotilasdoktriinissa kuvataan Venäjän sotilaspolitii-
kan perusteita ja määritellään Venäjää vastaan kohdistuvat uhkat. Tämän työpaperin 
tarkoituksena on valottaa yhden sotilasdoktriinin valmisteluun osallistuvan toimijan 
historiaa, roolia ja lähtökohtia Venäjän sotilaspolitiikan laatimisessa etenkin uhka-ar-
vioiden osalta, joita verrataan vuoden 2010 ja 2014 sotilasdoktriineissa esitettyihin uh-
kiin. Analyysin lopputuloksena todetaan Garejevin uhka-analyysin kestäneen hyvin ai-
kaa, mutta muuntuneen aina ajankohtaisen sotilaspoliittisen tilannekuvan mukaiseksi. 
Sotilasdoktriinin muutokset uhkien osalta ovat seuranneet Garejevin uhka-analyy-
siinsä tekemiä muutoksia verrattain täsmällisesti. Suurimmat muutokset voidaan juon-
taa 2000-luvun teknologiakehityksen nopeatempoisuuteen sekä tarpeeseen perustella 
sotilaallisen voiman käyttöä Ukrainan konfliktissa. 

 

Asiasanat: Venäjä, sotilaspolitiikka, doktriini, Sotatieteiden akatemia, uhka 

 

SUMMARY 

This paper discusses the role of Academy of Military Sciences (Академия Военных 
Наук) in the process of updating military doctrine, as well as research conducted by 
the Academy regarding military threats facing Russian Federation. In 2003 acting 
president of the Academy, army general Makhmut Gareev, presented his view on 
military threats, which he restated and reproduced for 16 years, from 2003 until his 
death in 2019. The main role of the Academy is to produce military-scientific research 
for the use of the state, as well as to participate in updating strategic planning docu-
ments, such as the military doctrine. Military doctrine is used to describe the founda-
tions of Russia’s military policy and to define military threats and dangers facing Rus-
sia. The goal of this paper is to portray the foundations, from which military threats 
are being produced in Russia, and how Gareev’s views related to threats correspond 
to those described in military doctrines in 2010 and 2014. Overall, Gareev’s views 
associated with threats have been altered to correspond current military-political sta-
tus, while military doctrine responds to these changes precisely. Most extensive 
changes stem from rapid development of technology in the early 2000’s as well as 
need to justify use of military power in Ukraine.  

 

Keywords: Russia, military policy, doctrine, Academy of Military Sciences, threat 
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1. JOHDANTO 

uonna 2002 Venäjän Sotatieteiden akatemian sotatieteellisessä konferens-

sissa pitämässään puheessa eläköitynyt armeijakenraali ja Sotatieteiden aka-

temian presidentti Mahmut Garejev kuvaili Venäjän olevan uuden geopo-

liittisen tilanteen edessä. Hänen mukaansa kiihtyvä globalisaatio ja Yhdysvaltojen 

heikkenevä hegemonia luovat Venäjälle otollisen tilan maailmassa, jossa voimatasa-

painon radikaali muutos muokkaa valtasuhteita. Garejevin mukaan tilanteen muutos 

vaikuttaa Venäjän sotilaspoliittiseen toimintaympäristöön, sotilaallisiin uhkiin ja sitä 

kautta puolustuksen tehtäviin.1 

Kyseisessä puheessa Garejev toi esiin ensimmäistä kertaa uhka-analyysin, jota tässä 

työpaperissa tarkastellaan. Garejev jakaa Venäjään kohdistuvat sotilaalliset uhkat kol-

meen ryhmään. Tämä ryhmittely on säilynyt Garejevin julkaisuissa lähes muuttumat-

tomana koko 2000-luvun ajan. Suurimmat muutokset uhkien määrittelyssä ajoittuvat 

vuosiin 2007–2013 ja liittyvät niin sanottujen värivallankumouksien uhkaan sekä so-

dankäynnin teknologioiden kehittymiseen. 

Venäjän viralliset sotilaalliset uhkat määritellään sotilasdoktriineissa, joiden periaatteet 

konkretisoituvat presidentin pitämissä linjapuheissa Venäjän Federaation liittoko-

koukselle. Venäjän sotilasdoktriinit ovat julkisia asiakirjoja vuodesta 2000 lähtien, ja 

päivitetyt versiot doktriinista on julkaistu vuosina 2010 ja 2014. Sotilasdoktriinin val-

mistelu tapahtuu Venäjän turvallisuusneuvoston yhteyteen perustetussa komiteassa. 

Mahmut Garejevin johtaman Sotatieteiden akatemian yhtenä perustamisasiakirjaan 

kirjattuna tehtävänä on tuottaa sotatieteellistä tutkimusta päätöksenteon tarpeisiin, ja 

näin ollen olla mukana strategisten ohjausasiakirjojen, kuten sotilasdoktriinin laadin-

nassa.2  

1.1 Aineistot ja tutkimusmenetelmät 

Työpaperin tärkeimmän aineiston muodostavat aiempi tutkimuskirjallisuus, Sotatie-

teiden akatemian perustamisasiakirjat ja niiden päivitetyt versiot, akatemian sotatie-

teellisen julkaisun (ven. Вестник Академии Военных наук) artikkelit sekä akatemian 

presidentin Mahmut Garejevin julkaisut.  

Akatemian tieteellisen aikakauslehden artikkeleiden osalta aineistoon on otettu mu-

kaan Garejevin mittavasta tuotannosta ne julkaisut, joissa hän analysoi Venäjään koh-

distuvia sotilaallisia uhkia. Akatemian presidenttinä sekä arvostettuna sotatieteiden 

                                                           
1 Garejev, М. (2003) Доклад Президента Академии Военных Наук генерал армии М.А.Гареева. 
Вестник Академии Военных Наук No. 2. s. 10–11. 
2 Устав межрегиональной общественной организации «Академия Военных Наук». 28.6.2003. 
Moskova. URL: http://www.avnrf.ru/index.php/pravila-priema/1195-ustav-akademii-voennykh-
nauk. 
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tutkijana ja kirjailijana tunnetun Garejevin julkaisut ovat olennaisessa roolissa tarkas-

teltaessa Sotatieteiden akatemiaa yhtenä sotilasdoktriinia valmistelevana toimijana.  

Ajallisesti tarkastelu aloitetaan tammikuusta 2003, jolloin Garejev esitteli ensimmäistä 

kertaa oman näkemyksensä Venäjään kohdistuvista sotilaallisista uhkista kirjallisena 

Sotatieteiden akatemian vuoden 2002 vuosikertomuksessa.3 Määrällisesti Garejevin 

julkaisemia, uhkia käsitteleviä artikkeleja on vuosina 2003–2019 julkaistu yhteensä 17. 

Eniten uhkia koskevia artikkeleja on julkaistu vuosien 2007–2014 välillä, ja tarkaste-

lujakson loppupuolella artikkelien määrä vähenee huomattavasti. Kyseinen aikaväli oli 

myös käännekohtana Venäjän sotilaspolitiikassa uuden sotilasdoktriinin julkaisun sekä 

sotilasreformin toteuttamisen ajankohtina.4  

Suomessa Venäjän sotilasdoktriineita on analysoitu jonkin verran, mutta sotilasdokt-

riinien laadintaan osallistuneiden tahojen tutkimus on ollut vähäisempää. Perustavan-

laatuista tutkimusta sotilasdoktriineista ovat tehneet mm. Pynnöniemi & Mashiri 

(2015), Forsström (2016) ja Lalu (2014). Kansainvälisesti tutkimusta Venäjän sotilas-

doktriineista ovat tuottaneet muun muassa Giles (2010), Persson & Hedenskog 

(2020), Monaghan (2014;2013) ja Kipp (1998). 

1.2 Sotilasdoktriinin asema Venäjän sotilaspolitiikassa 

Venäjän sotilasdoktriini on poliittinen ohjausasiakirja, joka määrittelee maan sotilas-

politiikan keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet. Siinä määritellään Venäjän sotilaspolitii-

kan perusteet, joilla maan turvallisuusympäristön muutosta, sen ilmiöitä ja niiden syy-

seuraussuhteita kuvataan. Sotilasdoktriini on kokonaisuus virallisia käsityksiä, joilla 

määritetään sotilaspoliittiset, sotilasstrategiset ja sotataloudelliset perusteet valtion so-

tilaalliseksi turvaamiseksi, kuitenkaan antamatta käytännön sovellutuksia.5  

Venäjä on julkaissut sotilasdoktriinin vuosina 1993, 2000, 2010 ja 2014. Sotilasdokt-

riinin muoto on ajan mittaan muuttunut julkiseksi; Neuvostoliiton aikana sotilasdokt-

riinit olivat salaisia asiakirjoja, ja vuonna 1993 valmistuneesta sotilasdoktriinista jul-

kaistiin vain tärkeimpiä määräyksiä. Ensimmäistä kertaa sotilasdoktriini julkaistiin ko-

konaisena presidentti Putinin ukaasilla vuonna 2000.6 

Venäjän sotilasdoktriini ilmaisee valtion virallisesti hyväksymät näkemykset Venäjän 

Federaation aseellisen puolustuksen valmisteluista ja toteutuksesta. Lisäksi sotilas-

doktriinissa määritellään sotilaspolitiikan ja valtion puolustuksen sotataloudellisen 

                                                           
3 Garejev 2003a. 
4 Kipp, J. (2011) Russian Military Doctrine: Past, Present, and Future. Teoksessa Russian military 
politics and Russia's 2010 defense doctrine. Toimittanut Blank. S. Carlisle, Pa.: Strategic Studies In-
stitute, U.S. Army War College. s. 136-137.; Monaghan, A. (2013) Putin’s Russia: shaping a ‘grand strat-
egy’? Julkaisussa International Affairs no. 89: 5. s. 1222. 
5 Lalu, P. (2014) Syvää vai pelkästään tiheää: neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajatte-
lun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 
1930-luvun syvän taistelun ja operaation opit. Maanpuolustuskorkeakoulu 2014. s. 331. 
6 Forsström, Pentti (2016) Venäjän sotilasdoktriinien kehittyminen Neuvostoliiton hajoamisen jäl-
keen. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 3.s. 1–2. 
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tukemisen pääperiaatteet, jotka on laadittu Venäjän ja sen liittolaisten intresseihin koh-

distuvien sotilaallisten vaarojen ja sotilaallisten uhkien analyysin perusteella. Sotilas-

doktriinin oikeudellisen perustan muodostavat Venäjän Federaation perustuslaki, ylei-

sesti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden periaatteet ja normit sekä Venäjän Federaa-

tion puolustuksen ja asevalvonnan sekä aseiden vähentämisen alalla solmimat kan-

sainväliset sopimukset, Federaation lait sekä Venäjän Federaation presidentin ja halli-

tuksen asetukset.7  

Sotilasdoktriinin laadinnassa on otettu huomioon myös muut Venäjän Federaation 

strategisen suunnittelun asiakirjat, kuten vuoteen 2020 laadittu pitkän aikavälin sosi-

aalistaloudellisen kehityksen konsepti, kansallisen turvallisuuden strategia vuoteen 

2020, ulkopoliittinen konsepti soveltuvin osin, meridoktriini vuoteen 2020 sekä ark-

tisten alueiden kehitysstrategia. Kansallisen turvallisuuden strategia päivitettiin heinä-

kuussa 2021.8 Lähiaikoina on odotettavissa myös muiden keskeisten strategisen suun-

nittelun ohjausasiakirjojen, ml. sotilasdoktriinin päivitys. 

Sotilasdoktriinin julkaiseminen voidaan nähdä osittain periaatteiden muuttumisena 

käytännössä avoimempaan suuntaan, mikä helpottaa myös Venäjän sotilaspolitiikan 

ennustettavuutta. Sotilasdoktriinilla on julkisuuteen perustuva, informatiivinen rooli 

Venäjän sotilaspolitiikassa. Ohjausasiakirjana se on suunnattu yhtäältä Venäjän omien 

kansalaisten ja sotilaallisen organisaation sekä myös ulkomaisen, Venäjää ja sen ase-

voimia koskevan informaatiotarpeen täyttämiseen. Sotilasdoktriinin tarkoituksena on 

antaa poliittinen signaali vaikutusympäristöönsä.  

Tarkkoja tietoja sotilasdoktriinin valmistelu- ja päivitysprosessiin osallistuneista ta-

hoista ei julkaista. Käytännössä sotilasdoktriinin päivitys on valmisteltu Venäjän tur-

vallisuusneuvoston yhteyteen perustetussa komiteassa9. Komitea koostuu eri intressi-

ryhmistä, joiden moniäänisyys ja erimielisyydet välittyvät myös doktriineihin. Esimer-

kiksi vuoden 2010 doktriinia on pidetty kompromissina eri intressiryhmien välillä.10 

Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtä doktriinin valmisteluun osallistuvista tahoista. Pe-

rustamisvuodesta 1994 lähtien Venäjän Sotatieteiden akatemian tehtävänä on ollut 

muun muassa tieteellisen tiedon tuottaminen sotilasdoktriinin valmistelua varten. Yksi 

Sotatieteiden akatemian tuotteista sotilasdoktriinin laadintaa varten on ollut uhkien 

                                                           
7 Venäjän federaation sotilasdoktriini. Военная доктрина РФ. Hyväksytty presidentin ukaasilla 
N2976N, 25.12.2014. URL: http://static.kremlin.ru/me-
dia/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf. 
8 Указ Президента РФ Nro. 400 ”О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации” 
2.7.2021. URL: http://static.kremlin.ru/me-
dia/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf 
9 Monaghan, A. (2014) Defibrillating the Vertikal? Putin and Russian Grand Strategy. Chatham 
House, the Royal Institute of International Affairs. London. s. 9. 
10 Pynnöniemi, K. & Mashiri, J. (2015) Venäjän sotilasdoktriinit vertailussa: Nykyinen versio viritet-
tiin kriisiajan taajuudelle. The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Report No. 42. s. 15. 
URL: http://www.fiia.fi/fi/publication/507/venajan_sotilasdoktriinit_vertailussa/.  
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tutkimus; niiden tunnistaminen, nimeäminen ja analyysi.11 Seuraavaksi tarkastelen lä-

hemmin Sotatieteiden akatemian tehtäviä ja roolia osana sotilasdoktriinin valmistelua. 

2. SOTATIETEIDEN AKATEMIA 

2.1 Historia ja tehtävät 

Sotatieteiden akatemia (Академия военных наук) perustettiin kesäkuussa 1994 Ve-

näjän presidentin määräyksellä. Akatemian perustamisen alulle laittoivat kuusi sotatie-

teiden tohtoria, joiden joukossa oli myös tässä työpaperissa tarkemmin käsiteltävä 

Mahmut Ahmetovitš Garejev. Sotatieteiden akatemian perustamiskokouksessa kesä-

kuussa 1994 akatemialle valittiin johtokunta, presidentti sekä 22 varsinaista jäsentä. 

Sotatieteiden akatemian ensimmäiseksi presidentiksi kokouksessa valittiin Mahmut 

Garejev.12 Presidentti yhdessä varapresidenttien, pääsihteerin, tieteellisten ja teollisten 

toimialojen johtajien sekä alueellisten osastojen johtajien kanssa muodostavat akate-

mian korkeimman päättävän elimen, puheenjohtajiston13.  

Akatemialla on yhteensä 24 alueellista osastoa Moskovassa sijaitsevan päämajan li-

säksi. Alueelliset osastot ovat jakautuneet maantieteellisesti ympäri Venäjää, muun 

muassa Pietariin, Kaliningradiin, Novosibirskiin ja Krimille. Akatemialla on myös 

osasto Valko-Venäjällä.14 

Akatemia tekee yhteistyötä Venäjän johtavien tutkimuslaitosten ja IVY-maiden tie-

teellisten organisaatioiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun mu-

assa Venäjän tiedeakatemia, Valko-Venäjän kansallinen tiedeakatemia, Venäjän ase-

voimien Yleisesikunta-akatemia sekä Moskovan valtiollinen kansainvälisten suhteiden 

instituutti MGIMO.15 Vuonna 2019 Akatemiaan kuului 370 aktiivista jäsentä, 597 kir-

jeenvaihtajajäsentä, 128 kunniajäsentä sekä 2787 professoria, joista 75 % oli kenraa-

leja, amiraaleja tai eläköityneitä upseereja ja 25 % asevoimien palveluksessa olevia tut-

kijoita.16  

Akatemian asema vahvistettiin Venäjän presidentin antamalla ukaasilla 20.2.1995. 

Ukaasissa Sotatieteiden akatemian perustaminen pohjustetaan puolustuspoliittisten 

ongelmien perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen kehittämiseen sekä asevoi-

mien tieteellisen toiminnan edistämiseen vapaaehtoiselta pohjalta. Akatemian pääteh-

täväksi määritellään 1) Venäjän Federaation turvallisuuteen kohdistuvien sotilaallisten 

uhkien luonteen sekä sotien ja aseellisten konfliktien estämistapojen tutkiminen, 2) 

                                                           
11 Устав Академии военных наук 2003. 
12 Sotatieteiden akatemian historia. URL: http://www.avnrf.ru/index.php/biografy/istoriaavn.  
13 Устав Академии военных наук. 25.12.2020. Moskova. URL: http://www.avnrf.ru/in-
dex.php/pravila-priema/1304-proekt-novogo-ustava-avn.  
14 Akatemian verkkosivut: http://www.avnrf.ru/. 
15 Garejev, M. (2015) Центр независимых оборонных исследований. Исполнилось 10 лет Академии Воен-
ных Наук. Независимое военное обозрение. No. 47. 
16 Garejev, М. (2019) Итоги деятельности Академии военных наук за 2018 год и задачи акаде-
мии на 2019 год. Вестник Академии Военных Наук No. 2 (67). s. 12.  
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Ehdotusten valmistelu puolustustehtävien taloudellisemman ja tehokkaamman to-

teuttamisen varmistamiseksi, 3) Sotilasdoktriinien sotatieteellisen perustan kehittämi-

nen, sotilasreformi ja Itsenäisten valtioiden yhteisön jäsenmaiden kollektiivisen puo-

lustuksen periaatteiden laatiminen, 4) Tieteellisten siteiden lujittaminen Itsenäisten 

valtioiden yhteisön jäsenvaltioiden sekä muiden maiden sotatieteellisten järjestöjen 

välillä, sekä 5) Avustaminen pätevien asiantuntijoiden kouluttamisessa Venäjän Fede-

raation asevoimille sekä sotateollisen kompleksin tarpeisiin.17 

Sotatieteiden akatemia määrittelee tehtävänsä perustamisasiakirjassa, jota on vuoden 

1994 jälkeen päivitetty kaksi kertaa, vuosina 2003 ja 2020. Uusimassa, vuoden 2020 

versiossa akatemian tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin tieteellisen tutkimuksen ke-

hittäminen ja syventäminen puolustuksen ja kansainvälisen turvallisuuden alalla Ve-

näjän turvallisuusneuvoston, Venäjän puolustusministeriön, Venäjän asevoimien 

yleisesikunnan ja muiden Venäjän valtion ja asevoimien elimien sekä muiden Kollek-

tiivisen turvallisuusjärjestön (ODKB) intressien mukaan edistämällä sotilaallistieteel-

listä toimintaa. Sotatieteiden akatemian tehtävänä on siis tehdä systemaattista tutki-

musta kaikilla sotatieteiden osa-alueilla, joita ovat sodan luonne, aseellisten konfliktien 

periaatteet ja piirteet, valtion, sen kansan, alueen ja suvereniteetin puolustaminen ku-

ten myös konfliktien ennaltaehkäisyn ja kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden 

takaaminen.18  

Lisäksi akatemian odotetaan esittävän tutkimukseen pohjautuvia toimenpidesuosituk-

sia ja auttaa niiden täytäntöönpanossa puolustus- ja turvallisuuspolitiikan, ulko- ja si-

säpolitiikan sekä sotilasorganisaation ja asevoimien pitkän aikavälin kehityksen alalla, 

sekä päätöksentekokontekstissa kaikilla valtion sotilaspoliittisen sekä strategisen joh-

don tasoilla. Erilliseksi tehtäväksi kuvataan myös sotilaallisdoktriinillisten dokument-

tien laadinta valtion johdolta saatujen määräysten perusteella. Akatemian tehtävänä 

on myös lujittaa tieteellisiä siteitä akatemian ja muiden valtion elimien, kuten voima-

ministeriöiden ja sotateollisen kompleksin välillä.19 

Yksi akatemian tehtävistä on myös akateemisten artikkelien ja muiden tekstien julkai-

seminen. Akatemian tieteellinen aikakauslehti (Вестник Академии Военных Наук) 

julkaistaan neljännesvuosittain, ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 2002. Julkai-

sussa keskitytään Sotatieteiden akatemian jäsenten artikkeleihin kaikilla sotatieteiden 

osa-alueilla. Artikkeleiden temaattinen jaottelu julkaisussa vastaa akatemian tutkimuk-

sen jaottelua eri sotatieteen osa-alueisiin, sekä kuvastaa myös sotilasdoktriinin perus-

teiden jaottelua. Näitä ovat a) Sotatieteiden yleiset perusteet ja asevoimien rakenne b) 

Strategia, valtion turvallisuuden sotilaalliset aspektit, sotilaspolitiikan ja politiikan 

                                                           
17 Ukaasi Sotatieteiden akatemian perustamiseksi. Указ Президента РФ Nro. 173” Об Академии 
Военных Наук” 20.2.1995. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7560.  
18 Устав Академии военных наук 2020. 
19 Ibid. 
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tutkimus c) Poliittiset instituutiot, prosessit ja teknologiat d) Sotatalous ja puolustus-

teollinen potentiaali, sekä e) Taloustieteet ja kansantalous.20  

Akatemialla on omat verkkosivut osoitteessa avnrf.ru. Verkkosivut sisältävät tietoa 

akatemian historiasta, sen nykyisistä ja entisistä jäsenistä sekä järjestettävistä koulutuk-

sista ja muista aktiviteeteistä. Verkkosivuilta löytyy myös akatemian tieteellisen aika-

kauslehden arkisto.  

Sotatieteiden akatemialle asetetut tehtävät ja tavoitteet kuvataan myös konkreettisesti 

vuoden alussa ilmestyvissä vuosikertomuksissa, joissa akatemian presidentti Garejev 

tarkastelee mennyttä vuotta ja asettaa tavoitteita seuraavalla vuodelle. Vuosikertomuk-

set ovat julkisia; ne julkaistaan vuoden alussa akatemian julkaisussa. 2000-luvun alussa 

vuosikertomukset kattoivat useamman vuoden, esimerkiksi vuonna 2006 julkaistu 

kertomus vuosilta 2001–2005 sekä vuonna 2011 julkaistu kertomus vuosilta 2006–

2010. Vuoden 2011 jälkeen jokainen vuosi on käsitelty erikseen, mikä voidaan tulkita 

osoitukseksi siitä, että akatemian asema on vakiintunut kiinteäksi osaksi tiedeyhteisöä. 

Vuosikertomukset noudattelevat pitkälti samanlaista kaavaa, jossa ensin kuvataan ku-

luneen vuoden tutkimuksellisia teemoja ja nostetaan esiin akatemian menestyneitä tut-

kijoita, jonka jälkeen luodaan katsaus toisen maailmansodan aikaiseen historiaan sekä 

nykytapahtumiin. Vuosikertomuksissa samat elementit toistuvat vuodesta toiseen, ja 

samoja tekstielementtejä voi löytää myös Garejevin muista julkaisuista. Garejevin 

poismenon jälkeen alkuvuodesta 2020 julkaistiin kuvaus akatemian 25-vuotisesta tai-

paleesta, joka korvasi vuosikertomuksen.21  

2.2 Mahmut Garejevin henkilökuva 

Mahmut Garejev aloitti sotatieteellisen tutkimustyönsä 1960–luvulla, ja elinaikanaan 

hän ehti julkaista yli sata tieteellistä artikkelia sekä yli kolmesataa muuta artikkelia ja 

julkaisua kokoelmissa, aikakauslehdissä ja sanomalehdissä. Garejev tutki etenkin Ve-

näjän federaation sotilaspolitiikan geopoliittisia ja taloudellisia perusteita, asevoimien 

johtamisjärjestelmän kehitystä, upseerikoulutuksen historiaa sekä sotilaspolitiikan tu-

levaisuuden näkymiä, mukaan lukien asevoimien reformeja. Suuren Isänmaallisen so-

dan opit ja sodan kokemuksista johdetut teoriat toistuvat hänen kirjoituksissaan. Ural-

laan hän julkaisi useita teoksia, joita käytetään edelleen oppikirjoina Venäjän asevoi-

missa.22 

Vuonna 1992 hän puolusti väitöskirjaansa historiatieteissä Venäjän federaation puo-

lustusministeriön sotahistorian instituutissa. Garejev osallistui aktiivisesti suuren isän-

maallisen sodan historian tutkimiseen, tiedeyhteisön ja päättäjien suhteiden lujittami-

seen sekä keskusteluihin Venäjän historiapolitiikasta.23 

                                                           
20 http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoennyj-vestnikq/reklamodatelyam. 
21 Тurko, Н. & Korabelnikov, A. (2020) Академия Военных Наук: 25 лет создания инноваций 
для обороны России. Вестник Академии Военных Наук No. 1 s. 10–16. 
22 Mahmut Garejevin henkilökuva. URL: http://www.avnrf.ru/index.php/biografy/biografia.  
23 Ibid. 
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Mahmut Ahmetovitš Garejev syntyi vuonna 1923 Tšeljabinskissa tataariperheeseen. 

Toukokuussa 1941 hän listautui armeijan palvelukseen, ja hänet lähetettiin rintamalle 

marraskuussa 1941. Sodan aikana hän haavoittui useamman kerran, ja taisteli niin län-

sirintamalla kuin Kaukoidässäkin. Sodan jälkeen hän jatkoi palvelustaan Neuvostolii-

ton asevoimissa. Marraskuussa 1947 hän aloitti opinnot arvostetussa Frunzen sotilas-

akatemiassa ja valmistui kiitettävin arvosanoin vuonna 1950. Joulukuusta 1957 mar-

raskuuhun 1959 Garejev opiskeli Yleisesikunta-akatemiassa.  

Hänen väitöskirjansa käsitteli taktisten harjoituksien valmistelua ja suorittamista. Väi-

töskirjaa käytettiin pitkään oppikirjana Neuvostoliiton asevoimissa. Garejev toimi 

myös 1970–1980-luvuilla sotilaallisena neuvonantajana muun muassa Arabiemiraa-

teissa ja Afganistanissa. Vuonna 1992 hän jäi eläkkeelle, jonka jälkeen hän toimi tut-

kimustyön ohella useissa veteraanijärjestöissä. Garejev kuoli 96 vuoden iässä vuonna 

2019.24 

Garejevin kuoleman jälkeen hänestä kirjoitettiin useita muistokirjoituksia, joita julkais-

tiin niin sotatieteellisissä julkaisuissa kuin sanomalehdissäkin. Sotatieteiden akatemian 

muistokirjoituksen laati sotatieteiden tohtori, professori ja akatemian jäsen Aleksandr 

Korabelnikov. Muistokirjoituksessaan hän ylistää juhlavin sanakääntein Garejevin elä-

mää ja työtä, keskittyen etenkin hänen rooliinsa niin Neuvostoliiton kuin Venäjän ar-

meijan sotilaana. Garejevin tutkimustyö liitetään osaksi hänen taisteluaan isänmaansa 

puolesta, ja hänen perintönsä todetaan kantavan tulevaisuuteen.25 Mahmut Garejevin 

poismeno huomioitiin myös Kremlissä. Garejevin omaisille osoitetussa kirjeessä pre-

sidentti Putin osoittaa kunnioituksensa Garejevin tekemälle työlle.26  

3. GAREJEVIN ANALYYSI UHKIEN PERUSTEISTA 

Venäjän federaation turvallisuuspolitiikkaa tarkastellessa uhkakäsitysten analysointi 

on yksi keinoista selvittää Venäjän sotilaspolitiikan lähtökohtia. Sotilaallinen turvalli-

suus määritellään vuosien 2010 ja 2014 doktriineissa yksilön, yhteisön ja valtion tär-

keiden etujen suojaamiseksi ulkoisia ja sisäisiä sotilaallisia uhkia sekä aseellisen voiman 

käyttöä tai aseellisen voiman käytöllä uhkaamista vastaan. Luonteenomaista on, että 

kyky vastustaa sotilaallista uhkaa vähentää uhkaa tai poistaa sen kokonaan.27 

Sodan kuvan ja sotilaspolitiikan tarkastelussa on tärkeää ottaa huomioon venäläiset 

määrittelyt sotilaalliselle vaaralle ja uhkalle. Nämä kaksi termiä toistuvat sotilasdoktrii-

neissa, mutta niiden sisällöt eroavat toisistaan. Sotilasdoktriineissa sotilaallinen vaara28 

määritellään valtioiden välisten tai valtioiden sisäisten suhteiden olotilaksi, jossa voi 

                                                           
24 Ibid. 
25 Korabelnikov, A. (2020) Генерал армии Махмут Ахметович Гареев: Выдающийся военный 
ученый и педагог. Вестник Академии Военных Наук No 1. s. 4–9. 
26 Presidentti Putinin lähettämä kirje Mahmut Garejevin lapsille Timur Mahmutovitšille ja Galija 
Mahmutovnalle Mahmut Garejevin poismenon johdosta. URL: http://kremlin.ru/events/presi-
dent/letters/62417. 
27 Sotilasdoktriini 2010; Sotilasdoktriini 2014, 2. 
28 ven. военная опасность. 
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tietyissä olosuhteissa syntyä sotilaallinen uhka. Sotilaallinen vaara määritellään siis so-

tilaallisen uhkan edeltäväksi tilaksi tai sen lievemmäksi muodoksi, mahdollisuudeksi ja 

kyvyksi käyttää sotilaallista voimaa ilman todellista intentiota. Sotilaallinen uhka 29 

määritellään puolestaan valtion välisten tai valtion sisäisten suhteiden olotilaksi, jossa 

osapuolten välille voin syntyä sotilaallinen konflikti, jossa jokin valtio tai valtioryhmit-

tymä tai separatisti-/terroristiorganisaatiot ovat korkeassa valmiudessa käyttämään 

asevoimaa, toisin sanoen aseellista väkivaltaa.30  

Garejevin mukaan uhkien olemassaolo voidaan johtaa valtion suhtautumisesta suve-

reniteettiinsa. Jos valtio ei puolusta kansallisia intressejään, ja taipuu helposti muiden 

valtioiden tahtoon, valtiota kohtaan ei kohdistu uhkia. Kun taas valtio puolustaa in-

tressejään, se ajautuu vääjäämättä vastakkain muiden maiden intressien kanssa. Jos 

näitä erimielisyyksiä ei voida ratkaista, sotilaalliset uhkat realisoituvat. Venäjän kanssa 

kilpaileviksi maiksi Garejev nimeää Yhdysvallat ja Kiinan, ja kansallisien intressien 

puolustusalueiksi Euroopan ja Aasian.31  

Garejev käyttää uhka-analyysissään termiä sotilaallinen uhka, määrittelemättä termiä 

sen tarkemmin, eikä hän myöskään käytä termiä sotilaallinen vaara. Näin ollen tässä 

työpaperissa Garejevin uhka-analyysin osalta käytetään termiä uhka, kun taas sotilas-

doktriinin uhkia ja vaaroja käsitellään ottaen huomioon termien merkitysero ohjaus-

asiakirjoissa.  

Garejevin uhka-analyysin ensimmäinen Venäjää vastaan kohdistuva uhka on pitkäai-

kainen, tiettyjen kansainvälisten voimien ja valtioiden menettelytapa, joka loukkaa Ve-

näjän federaation suvereniteettia ja pyrkii vaikuttamaan sen kansallisiin ja taloudellisiin 

intresseihin sekä ulkosuhteisiin. Garejevin mukaan muiden valtioiden tavoitteena on 

heikentää Venäjää, ja pitkällä aikavälillä rapauttaa Venäjän suvereniteetin sekä edelly-

tykset toimia itsenäisenä valtiona. Toisen uhkan muodostavat ydinaseiden olemassa-

olo, niiden mahdollinen käyttäminen Venäjää vastaan sekä massatuhoaseiden leviämi-

nen. Kolmanneksi uhkaksi Garejev kuvailee johtavien maiden pyrkimyksen tehdä lä-

pimurto sotilaallisen teknologian alalla sekä voimakkaiden joukkojen sijoittamisen Ve-

näjän lähialueille, horjuttaen sotilaallista voimatasapainoa. Lännen kylmän sodan jäl-

keinen voimakas teknologiakehitys on Garejevin mukaan jättänyt Venäjän takamat-

kalle.32  

Seuraavassa luvussa vertaan Garejevin uhka-analyysin sisältöä sotilasdoktriineissa esi-

tettyihin uhkiin. Garejev esitteli kolmijakoisen uhka-analyysinsä ensi kertaa vuonna 

                                                           
29 ven. военная угроза. 
30 Sotilasdoktriini 2010; Sotilasdoktriini 2014, 2. 
31 Garejev 2003a, 10. 
32 esim. Garejev, М. (2008a) Национальные интересы и национальная безопасность России на 
современном этапе. Вестник Академии Военных Наук No.1. s. 8–22.; Garejev, M. (2003b) О 
некоторых характерных чертах войн будущего. Военная Мысль No. 6 s. 52–59.; Garejev, M. 
(2008b) Отвлеченные призывы и декларации не нужны. Независимое военное обозрение No. 
2.; Garejev, M. (2009) Проблемы стратегического сдерживания в современных условиях. Во-
енная Мысль No.4. s. 2–9. 



 

9 

2003, jonka jälkeen pian aloitettiin sotilasdoktriinin seuraavan päivityksen valmistelut. 

Tarkastelen ensin Garejevin julkaistuja artikkeleja aina vuodesta 2003 vuoteen 2010, 

jolloin sotilasdoktriini julkaistiin. Seuraavaksi tarkastelen Garejevin artikkeleja ennen 

vuonna 2014 julkaistua uusinta sotilasdoktriinin päivitystä. 

3.1 Uusista olosuhteista uuteen sotilasdoktriiniin: 2003–2010 

Vuoden 2007 tammikuussa Mahmut Garejev piti puheen Sotatieteiden akatemian 

konferenssissa koskien sotilasdoktriinin ajantasaisuutta. Hänen mukaansa doktriinin 

päivittäminen uuteen aikaan oli olennaista, sillä kansainvälisen järjestelmän muutokset 

olivat vaikuttaneet kielteisesti Venäjään ja Venäjän alueelliseen asemaan. Garejev viit-

tasi näillä muutoksilla Baltian maiden liittymiseen sotilasliitto Natoon sekä Ukrainan 

ja Georgian lähentymispyrkimyksiin sotilasliiton kanssa.33 Sotilasdoktriinin julkaisu 

viivästyi Georgian sodan vuoksi aina vuoteen 2010 asti.34 Sotilasdoktriinin taustalla 

olikin Georgian sodan keskeyttämä päivitystyö sekä sodan jälkeen alkanut asevoimien 

ja puolustusteollisuuden mittava reformi.35  

Sotilasdoktriinin mukaan ”nykyiselle tilannekehitykselle maailmassa on tyypillistä 

ideologisen vastakkaisasettelun vähentyminen, joidenkin valtioiden (valtioryhmien) ja 

liittoumien taloudellisen, poliittisen, ja sotilaallisen vaikutuksen väheneminen ja sel-

laisten valtioiden vaikutuksen kasvu, jotka pyrkivät kaikenkattavaan dominointiin, 

moninapaisuus ja eri prosessien globalisoituminen. Vaikka Venäjän Federaatioon 

kohdistuvan konventionaalisilla tai ydinaseilla käytävän sodan suursodan todennäköi-

syys on pienentynyt, Venäjään kohdistuvat sotilaalliset vaarat ovat vahvistumassa.”36 

Garejevin uhka-analyysin ensimmäinen uhka suvereniteetin heikentymisestä toistui 

hänen artikkeleissaan usein, mutta se muutti muotoaan tarkastelujaksolla vuodesta 

2003 vuoteen 2010. Tärkein Venäjän suvereniteettiin vaikuttava kansainvälinen toi-

mija oli Garejevin mukaan Pohjois-Atlantin sotilasliitto Nato, vaikka uhkaksi nimeä-

mistä väisteltiin vuonna 2003 ilmestyneessä artikkelissa. Garejev kuvailee artikkelissa 

mahdollista tulevaa sotilaspoliittista tilannetta, jossa valtioryhmittymät pyrkivät käyt-

tämään Venäjän sotilaallista heikkoutta hyväksi 37. 

Garejev näkee Naton kuitenkin jollain tapaa hyödyllisenä kumppanina Venäjälle, sillä 

yhteistyötä terrorismintorjunnan, ydinaseiden leviämisen eston sekä luonnonsuojelun 

aloilla tulisi hänen mukaansa pyrkiä vahvistamaan. Naton laajentuminen nähtiin yh-

teistyön onnistumisen suhteen ristiriitaisena. Garejevin mukaan ”Eilen olimme 

                                                           
33 Garejev, M. (2007) Структура и основное содержание новой военной доктрины России. 
Военная Мысль No. 3. s. 5. 
34 Kipp 2011, 119. 
35 Sotilasreformin päätökset tehtiin jo ennen Georgian sotaa. Pynnöniemi & Mashiri 2015, 45. 
36 Sotilasdoktriini 2010. 
37 Garejev 2003a, 13.  
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vahvasti Naton laajenemista vastaan, tänään katsomme sitä hillitymmin. Turhasta laa-

jentumisesta huolimatta emme kieltäydy yhteistoiminnasta”.38 

Garejevin suhtautuminen sotilasliiton olemassaoloon ja sen laajenemiseen kuitenkin 

muuttui 2000-luvun edetessä. Vuonna 2003 hän näki Naton vastakkaiseksi voimaksi, 

mutta kuvaili myös yhteistyön olevan mahdollista. Naton laajeneminen vuonna 2004 

Baltian maihin toi sotilasliiton etupiirin ensimmäistä kertaa fyysisesti Venäjän rajoille 

entisen Neuvostoliiton alueella. Vuonna 2007 Garejev nosti esiin sotilasdoktriinin 

määritelmän sotilasliittojen laajentumisesta. Hänen mukaansa sotilasdoktriinissa tode-

taan sotilasliittojen laajenemisen Venäjän lähialueilla olevan uhka, mutta Naton laaje-

nemista ei nähdä vakavana uhkana Venäjän johdossa.39 Samaan aikaan Venäjän tur-

vallisuuseliitti oli käynyt keskusteluja ”voimakkaan signaalin” lähettämisestä Natolle 

sotilasliiton laajentumispyrkimyksien vuoksi.40 

Kuten Garejevin uhka-analyysissä, myös sotilasdoktriinissa kuvattiin ulkovaltojen yri-

tykset horjuttaa Venäjän sisäistä ja ulkoista vakautta. Sotilasliitto Naton laajeneminen 

kohti Venäjän rajoja määritellään doktriinissa sotilaalliseksi vaaraksi, kuten myös Ve-

näjän federaatioon ja sen liittolaisten alueeseen kohdistuvat aluevaatimukset sekä se-

kaantuminen niiden sisäisiin asioihin. Alueellisen koskemattomuuden oikeutusta pe-

rusteltiin doktriinissa myös YK:n peruskirjalla ja muilla kansainvälisen oikeuden nor-

meilla, joita loukkaava asevoiman käyttö Venäjän lähialueilla kuvattiin yhdeksi uhkaksi 

Venäjän turvallisuudelle.41 Doktriinin mukaan Venäjää uhkaavat aseelliset konfliktit 

syntyvät Venäjän lähialueilla, ja niiden muodostava sotilaallinen uhka realisoituu nii-

den levitessä Venäjän rajoille. 

Garejevin uhka-analyysin toinen uhka käsittelee ydinaseita ja niiden leviämistä. Argu-

mentin pohjana on ydinaseiden pysyvyys maailmassa kylmän sodan ajoista lähtien, ja 

niiden oleellinen pidäke- ja pelotevaikutus, jonka perustalle myös Venäjä on rakenta-

nut oman strategisen pidäkkeensä. Ydinaseiden pysyvyydestä huolimatta Garejevin 

argumentti niiden luomasta uhkasta Venäjää kohtaan on muuttunut 2000-luvun ai-

kana. Vuonna 2003 Garejev näki suurimmaksi uhkaksi ydinaseiden leviämisen terro-

ristijärjestöille ja muille Venäjällä epäsuotuisille toimijoille. Garejev totesi myös sodan 

luonteen muuttuneen, ja ydinaseilla käytävän laajamittaisen sodan uhkan hälventyneen 

kylmän sodan päätyttyä.42  

Vuoteen 2008 tullessa Garejev nosti ydinaseiden uhkan vakavimmaksi Venäjään koh-

distuvaksi uhkaksi. Garejevin argumentti ydinaseuhkaa koskien oli jyrkentynyt; 

vuonna 2003 Garejev kuvailee ydinaseuhkan johtuvan ”mahdollisuudesta käyttää 

                                                           
38 Garejev 2003a, 12. 
39 Garejev 2007. 4–7.  
40 McDermott, R. (2011) The Reform of Russia’s Conventional Armed Forces. Problems, Chal-
lenges and Policy Implications. Washington: The Jamestown Foundation. s. 369. 
41 Sotilasdoktriini 2010. 
42 Garejev, M. (2005) Уроки. Великая отечественная война: Уроки и выводы. Военно-Проми-
шленный Куриер No. 9. 
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ydinaseita Venäjää vastaan”43, kun vuonna 2008 ”kaikki ydinasevaltiot suuntaavat 

ydinaseensa Venäjää kohti”44. Mukaillen sotilasdoktriinissa esitettyä jakoa sotilaallisiin 

vaaroihin ja uhkiin, Garejevin uudelleenmäärittely voidaan tulkita ydinaseiden siirty-

misenä vaarasta uhkaksi. Vuoden 2010 sotilasdoktriinissa ydinaseiden leviäminen, 

ydinasevaltioiden määrän kasvu sekä jo muodostetun ydinaseiden voimatasapainon 

horjuttaminen koettiin potentiaalisena sotilaallisena vaarana. Sotilaallisena uhkana 

puolestaan nähtiin Venäjän strategisten ydinasevoimien häirintä, ydinasevarastojen ja 

ydinvoimaloiden käytön estäminen sekä muiden vastaavien toimintojen esto.45  

Garejevin näkemys ydinaseista vastasi siis pitkälti sotilasdoktriinissakin esitettyä ku-

vausta ydinaseiden roolista maailmassa. Doktriinissa joukkotuhoaseiden, ohjusten ja 

ohjusteknologian leviäminen sekä ydinasevaltioiden lukumäärän lisääntyminen luet-

tiin sotilaalliseksi vaaraksi. Vaaraksi luettiin myös yksittäisten valtioiden tekemät kan-

sainvälisten sopimusten loukkaukset sekä aiemmin solmittujen kansainvälisten asei-

den rajoitus- ja vähentämissopimusten noudattamatta jättämisen. 46 Sotilasdoktriini 

pohjaa näin ollen uhkien perusteita enemmän kansainvälisten sopimusten ja lakien 

pohjalle, joka on doktriinien olemukselle luontaista.  

Kolmas uhkakategoria on sisällöltään kahta edellistä monimuotoisempi ja laajempi. 

Garejev käsittelee Venäjän teknologiakehityksen jälkeenjääneisyyttä suhteessa länsi-

maihin. Hänen mukaansa maailmassa on käynnissä varustelukilpa, jossa johtavien val-

tioiden tarkoituksena on kehittää uuden sukupolven aseita, ja saavuttaa tekninen yli-

valta.47 Garejev näkee Venäjän olevan takamatkalla teknologiakehityksessä kylmän so-

dan päättymisen jälkeen, minkä hän määrittelee sotilaalliseksi uhkaksi. Hän määrittelee 

uhkaksi myös Venäjän lähialueilla toimivat vahvat aseelliset ryhmittymät, jotka hor-

juttavat voimatasapainoa ja ruokkivat konflikteja Venäjän ja sen liittolaisten rajojen 

läheisyydessä.48 Vuonna 2003 Garejev ei nimeä toimijoita, joista uhka muodostuu, 

mutta vuonna 2007 hän määrittelee Naton selkeästi erillisenä, Venäjää uhkaavana toi-

mijana. Naton toiminnan nähtiin myös muuttuneen globaaliksi, jonka vuoksi Venäjä 

kohtaa uhkia lännen ja etelän lisäksi myös Kaukoidässä.49 Naton laajentuminen, viha-

mielisten aseellisten ryhmittymien muodostaminen toisten valtioiden alueelle sekä vi-

hamieliset informaatiopsykologiset toimet hän nosti esiin ensi kertaa vuonna 2008. 

Garejevin mukaan Venäjän tarkoituksena on nousta takaisin suurvaltojen joukkoon, 

mutta etenkin teknologinen jälkeenjääneisyys hidastaa Venäjän kehitystä.50 

 

                                                           
43 Garejev 2003a, 11. 
44 Garejev, M. (2008c) Россия должна снова стать великой державой. Военно-Промишленный 
Куриер No. 2. 
45 Sotilasdoktriini 2010. 
46 Ibid. 
47 Garejev 2008c. 
48 Ibid. 
49 Garejev 2007, 6. 
50 Garejev 2008c. 
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3.2 Kohti Ukrainan konfliktia: 2010–2014 

Vuoden 2010 sotilasdoktriinin päivityksen jälkeen Mahmut Garejevin uhka-analyysi 

pysyi ulkoisesti samana, mutta samankaltaisten temaattisten otsikkojen alta löytyy 

muutoksia, jotka toistuvat myös sotilasdoktriinin uudessa, vuoden 2014 päivityksessä. 

Sotilasdoktriini valmisteltiin nopealla aikataululla: Kun vuonna 2010 julkaistua sotilas-

doktriinia valmisteltiin viiden vuoden ajan, vuonna 2014 uusin päivitys tehtiin vain 

muutamassa kuukaudessa Ukrainan konfliktin keskellä.51  

Garejev antoi vankkumattoman tukensa Ukrainan operaatiolle artikkelissaan, joka jul-

kaistiin Sotatieteiden akatemian tieteellisessä aikakauslehdessä kesäkuussa 2014. Ga-

rejev kuvaa artikkelissaan, kuinka Ukrainan konfliktin lähtökohdat ovat länsivaltojen 

ulkoapäin lietsomassa vallankumouksessa, jossa Yhdysvallat sekä Euroopan unioni 

valvovat vallanvaihdosta Kiovassa, samalla kun Ukrainan viranomaiset aloittavat so-

tatoimia Itä-Ukrainassa yhdessä lähetettyjen yksityisten sotilasyhtiöiden kanssa. Hä-

nen mukaansa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tavoite on asettaa Ukraina ja Ve-

näjä toisiaan vasten sotaan. Garejev siteeraa myös artikkelissaan presidentti Putinin 

sanoja: ”Kompromissi Ukrainan kysymyksessä ei tulisi löytyä Yhdysvaltojen ja Venä-

jän välillä, vaan Ukrainan sisäisten poliittisten voimien välillä”.52  

Kuvatessaan uhkien lähtökohtia vuonna 2013 Garejev luonnehti Venäjää kohdistet-

tujen uhkien lisääntyneen. Tämä oli käänne 2000-luvun alkuvuosiin, jolloin kansain-

välisten uhkien nähtiin vähentyneen kylmän sodan ajoista, ja jolloin kansainvälinen 

yhteistyö näkyi vahvasti Venäjän intresseissä.53 Nyt Venäjän yhteistyöllinen painopiste 

on siirtynyt yhä kauemmaksi lännestä, ja tärkeimmiksi kumppaneiksi nähdään muun 

muassa niin sanotut BRICS-valtiot54 sekä IVY-maat, jotka Venäjä näkee luonnol-

liseksi vaikutusalueeksi.55  

Garejevin uhka-analyysin ensimmäinen uhka on muuttunut sisällöltään jyrkemmäksi. 

Aiemmin hän on viitannut ulkoisten toimijoiden pyrkimyksestä puuttua Venäjän su-

vereniteettiin, mutta vuonna 2013 hän kuvasi ensimmäisen kerran ulkovaltojen pyrki-

myksen lietsoa vallankumouksia ja kaataa hallitsijoita vallasta. Esimerkkinä hän käyt-

tää Libyaa ja Syyriaa, mutta tekee selväksi, että samoja keinoja käytetään myös 

                                                           
51 Pynnöniemi & Mashiri 2015, 15–16.  
52 Garejev, M. (2014a) Великая победа и события на Украине. Вестник Академии Военных Наук No. 
2. s. 8.  
53 Garejev, M. (2013c) На пороге эпохи потрясений. Военно-Промишленный Куриер No. 3. 
54 BRICS tai BRICS-maat on taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa käytetty akronyymi, jolla tar-
koitetaan viittä kehittyvää maata: Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikkaa ja niiden talou-
dellisen vaikutusvallan kasvua. Lyhenne on muodostettu näiden maiden englanninkielisten nimien 
alkukirjaimista. 
55 Itsenäisten valtioiden yhteisö on löyhästi organisoitunut useimpien entisen Neuvostoliiton neu-
vostotasavaltojen muodostama yhteisö. Jäseniä ovat Azerbaidžan, Armenia, Valko-Venäjä, Kazaks-
tan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan ja Uzbekistan. Menkiszak, M. (2012) Russian policy to-
wards NATO in a broader European security context. Teoksessa The Russian Armed Forces in 
Transition. Economic, geopolitical, and institutional uncertainties. Toimittanut McDermott, R., Ny-
gren, B. & Vendil Pallin C. Routledge. s. 86. 
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Ukrainassa.56 Aiemmin ulkoapäin Venäjän lähialueille laajenevat konfliktit näyttävät 

osittain muuttuneen Venäjän lähialueiden sisäisiksi konflikteiksi, joita johdetaan ul-

koapäin. Entisen Neuvostoliiton jäsenvaltioissa tapahtuneita vallankumouksia ja niitä 

muistuttavia vallanvaihdoksia on ryhdytty vuoden 2004 Ukrainan oranssin vallanku-

mouksen jälkeen nimittämään värivallankumouksiksi. Värivallankumouksille leimal-

lista on länsimielisen kumousliikkeen toteuttama tai tavoittelema ei-sotilaallinen val-

lanvaihdos.57 Merkittävää on, ettei sotilasdoktriinin päivitetyssä versiossa käytetty va-

kiintunutta värivallankumous -termiä, vaan kuvailtiin vastaavanlainen poliittinen ti-

lanne nimeämättä sitä. 

Garejevin analyysin toinen uhka koskien ydinaseita muuttui myös jonkin verran sisäl-

löllisesti. Uhka-arvio Venäjää vastaan kohdistuvasta ydinaseuhasta pysyi samana, 

mutta Garejevin ehdottamat keinot sen hillitsemiseksi olivat muuttuneet. Vielä 2000-

luvun alkuvuosina Garejev näki ydinasekehityksen tärkeimmäksi tavoitteeksi ydinasei-

den leviämisen eston kansainvälisen yhteistyön avulla, jottei ydinaseita päätyisi terro-

risteille tai separatistiryhmittymien käsiin, eikä ydinasevaltioiden määrä kasvaisi maa-

ilmassa.58 Huoli ydinaseiden leviämisestä on kuitenkin kadonnut vuonna 2013 julkais-

tuista ja sen jälkeen kirjotetuista artikkeleista, ja painotus on siirtynyt ydinaseiden ke-

hittämiseen ja uuden asevarustelukilvan voittamiseen59. Sopimuspohjainen lähesty-

mistapa ydinaseisiin näyttäisi tulleen tiensä päähän, ja ajatus paluusta takaisin kilpa-

asetelmiin muuttuneen houkuttelevammaksi. Sotilasdoktriinin kuvaus ydinaseiden 

olemuksesta on sen sijaan pysynyt jokseenkin samana vuodesta 2010 vuoteen 2014. 

Aiemmin mainittu ydinasevaltioiden määrän kasvu on doktriinista poistettu, ja vuo-

den 2014 versiossa nimetään vain ydinaseiden leviäminen sotilaallisena vaarana.  

Vuoden 2014 sotilasdoktriinissa määritellään useita uusia vaara- ja uhkatekijöitä, ja 

vaarojen nähdään siirtyneen informaatiotilaan ja Venäjän federaation rajojen sisäpuo-

lelle. Doktriiniin lisätyt uudet vaarat ja uhkat ovat suurimmalta osin ei-sotilaallisia, ku-

ten ”vaikuttaminen väestöön, erityisesti maan nuorisoon, informaatiolla, jonka tavoit-

teena on horjuttaa Isänmaan suojaamiseen liittyviä historiallisia, henkisiä ja patriootti-

sia traditioita”.60 Patrioottisten traditioiden ylläpitäminen sekä isänmaallisen kasvatuk-

sen järjestäminen on nähty tärkeäksi myös Sotatieteiden akatemiassa. Vuoden 2020 

päivitetyssä perustamisasiakirjassa yhdeksi akatemian tehtävistä määritellään ”Venäjän 

kansalaisten sotilaallispatrioottinen kasvatus”.61 

Garejevin uhka-analyysi koskien Venäjän jälkeenjääneisyyttä sotateknologian kehityk-

sessä sekä lähialueiden konfliktien aiheuttamaa sotilaallisen voimatasapainon horju-

mista muotoutui vuodesta 2013 alkaen kuvaamaan etenkin informaatioulottuvuutta ja 

                                                           
56 Garejev, M. (2013a) Характер современных военных и невоенных угроз безопасности Рос-
сии и организация обороны страны. Вестник Академии Военных Наук No. 4. s. 4. 
57 Pynnöniemi & Mashiri 2015, 36. 
58 Garejev 2003, 12. 
59 Garejev, M. (2013d) Предчувствовать изменения в характере войны. Военно-Промишлен-
ный Куриер No. 20. 
60 Sotilasdoktriini 2014, 7. 
61 Устав Академии военных наук 2020. 
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informaatioteknologioiden kehitystä. Aiemmin Garejev on käsitellyt disinformaation 

hyödyntämistä sekä informaatiopsykologisia keinoja sodankäynnissä, mutta ensisi-

jaiseksi uhkaksi Garejev nosti informaatioteknologioiden kehityksen vasta vuonna 

2013.62 Venäläisessä keskustelussa erotellaan toisistaan informaatioteknologinen so-

dankäynti, jolla tarkoitetaan tietoverkko- ja kybersodankäyntiä sekä informaatiopsy-

kologinen vaikuttaminen, joka käsittää mm. tietojen keräämisen ja valvonnan, psyko-

logiset operaatiot ja propagandan.63 Näistä jälkimmäiset keinot ovat olleet käytössä jo 

pitkään, kun taas ensimmäisenä mainittu teknologiakehityksellinen puoli on noussut 

laajemmin keskusteluun vasta 2010-luvulla.64 

Vuoden 2014 sotilasdoktriinissa uudeksi sotilaalliseksi vaaraksi määritellään koko-

naisuus, jossa yhdistyvät sekä informaatiollinen että alueellinen näkökulma: ”Infor-

maatio- ja kommunikaatioteknologian käyttäminen sotilas-poliittisin tavoittein toi-

mintoihin, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa, jotka on suunnattu 

valtioiden suvereniteettia, poliittista riippumattomuutta ja alueellista koskematto-

muutta vastaan, jotka aiheuttavat uhkaa kansainväliselle rauhalle, turvallisuudelle, glo-

baalille ja alueelliselle vakaudelle.”65 Tämä kokonaisuus noudattaa pitkälti Garejevin 

uhka-analyysin kolmatta uhkaa.  

Päivitetyssä sotilasdoktriinissa sekä Garejevin vuoden 2014 alussa julkaistussa artik-

kelissa perustellaan uhkien kautta ne syyt, joiden vuoksi Ukrainan konflikti eskaloitui. 

Doktriinissa yhdeksi Venäjää uhkaavaksi toiminnaksi määritellään yksityisten sotilas-

yhtiöiden käyttö Venäjän rajojen läheisyydessä,66 ja yksityiset sotilasyhtiöt rinnastetaan 

aseistettujen radikaaliryhmien toimintaan. Ukrainan konfliktin aikana Venäjä on väit-

tänyt Itä-Ukrainassa taistelujen yhtenä osapuolena olevan yksityisiä, lähinnä amerik-

kalaisia ja muita Natoon sidoksissa olevia sotilasyhtiöitä.67 Tämä mukailee myös Ga-

rejevin käsitystä ulkoapäin ohjatuista yrityksistä horjuttaa Venäjää sisäisesti68, estä-

mällä Venäjän vaikutusmahdollisuuksia Ukrainassa ja muualla entisen Neuvostoliiton 

alueella. Venäjä kehystetään näin ennemminkin passiiviseksi voimankäytön kohteeksi, 

joka toimii lähialueillansa puolustuksellisesti.69 

Vuonna 2014 ilmestyneen sotilasdoktriinin päivityksen voidaan nähdä olevan osoitus 

sotilaspolitiikan tavoitteiden asettamisesta kriisiaikaan sopiviksi. Doktriinissa 

                                                           
62 Garejev, M. (2013b) На «мягкую силу» найдутся жесткие ответы. Военно-Промишленный 
Куриер No. 47. 
63 Pynnöniemi & Mashiri 2015, 33. 
64 Giles, K. (2010) The Military Doctrine of the Russian Federation 2010. Research Division - 
NATO Defense College, Rome. s. 2. 
65 Sotilasdoktriini 2014, 6.  
66 Ibid. 
67 Garejev, M. (2016) Итоги деятельности Академии Военных Наук за 2015 год и задачи Ака-
демии на 2016 год. Вестник Академии Военных Наук No.2. s. 11.; Pynnöniemi & Mashiri 2015, 
23. 
68 Garejev, M. (2014b) Последовательно отстаивать национальные интересы. Военно-Проми-
шленный Куриер No. 2. 
69 Boston, S. & Massicot, D. (2017) The Russian Way of Warfare: A Primer. RAND Corporation, 
Santa Monica, CA. s. 3. 
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sotilaalliset uhkat määritellään terävästi, sekä kuvataan tarkasti Venäjän havaitsemia 

uusia uhkia, jotka johdetaan etenkin sotatoimien siirtymisestä osaksi informaatiotilaan 

sekä ei-sotilaallisten keinojen alueelle. Sotilasdoktriinin laajeneminen koskemaan 

myös ei-sotilaallisia uhkia vastaa Mahmut Garejevin jo 2000-luvun alussa esittelemää 

laajempaa turvallisuusnäkökulmaa. Hänen mukaansa sotilasdoktriinin tulisi sisällyttää 

yhä enemmän ei-sotilaallisia uhkia, sillä modernit konfliktit koostuvat yhä enemmän 

sotilaallisen lisäksi myös poliittisista, taloudellisista sekä diplomaattisista keinoista.70 

Modernien konfliktien tunnusmainen piirre on rajojen hälventyminen niin sodan ja 

rauhan välillä kuin myös konfliktien sisäisessä intensiteetissä. Doktriinissa kehystetään 

myös syyt Ukrainan konfliktin laajentumiselle, viemällä konfliktin syyt muiden aseel-

listen ryhmittymien toimintaan, huolimatta siitä, kuinka todenperäisiä väitteet ovat to-

dellisten tapahtumien kanssa. 

4. LOPUKSI 

Tässä työpaperissa tarkasteltiin Venäjän sotatieteiden akatemian roolia sotilasdoktrii-

nin valmistelussa. Sotatieteiden akatemian osalta pyrittiin kuvaamaan akatemian his-

toriaa, tehtäviä sekä yhteyksiä niin valtionhallintoon kuin muihin tutkimusta tuottaviin 

organisaatioihin. Työpaperin tarkoituksena on antaa lähtökohtia tulevan tutkimuksen 

toteuttamiseen kyseisten aihepiirien osalta.  

Sotatieteiden akatemian osuutta sotilasdoktriinien valmistelussa tarkasteltiin akate-

mian presidentin, Mahmut Garejevin julkaisujen avulla, peilaten niiden sisältöä soti-

lasdoktriinin päivityksiin. Garejev jakoi Venäjää vastaan kohdistuneet uhkat kolmeen 

eri temaattiseen kategoriaan. Garejev toisti kyseistä uhka-analyys lopulta noin 16 vuo-

den ajan, vuodesta 2003 vuoteen 2019. Tänä aikana Venäjän asevoimia uudistettiin 

kattavasti, ja Venäjä osallistui sotatoimiin niin Tšetšeniassa, Georgiassa, Ukrainassa 

kuin Syyriassakin.  

Suurimmat muutokset Garejevin uhka-analyysiin syntyivät teknologiakehityksen tuo-

mista mahdollisuuksista ja haasteista, sekä tarpeesta perustella asevoiman käyttöä Kri-

min niemimaalla ja Itä-Ukrainassa. Muutosten taustalla on Venäjän pyrkimys nousta 

Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamasta alennustilasta takaisin suurvaltojen jouk-

koon.  

2000-luvun alussa Garejev näki Naton mahdollisena kumppanina terrorismintorjun-

nan, ydinaseiden leviämisen eston ja jopa luonnonsuojelun osalta71. 2000-luvun kulu-

essa yhteistyömahdollisuudet ohenivat, ja viimeistään Ukrainan konfliktin kynnyksellä 

Nato oli siirtynyt mahdollisesta yhteistyökumppanista Venäjän kilpailijaksi ja vaka-

vimmissa skenaarioissa jopa sotilaalliseksi vastukseksi. Suhtautumisen muuttuminen 

voidaan nähdä Garejevin uhka-arvion kautta: Hänen mukaansa valtioon ei kohdistu 

                                                           
70 Keskustelua ei-sotilaallisten keinojen sisällyttämisestä esim. Kokoshin, A. (1998) Soviet strategic 
thought. London: MIT Press. s. 50. 
71 Garejev 2008c.  
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uhkia, jos valtio ei puolusta omia kansallisia intressejään. Rivien välistä voi lukea tämän 

olleen tilanne 2000-luvun alussa, jolloin Venäjän asevoimat olivat hyvin vaikeassa ti-

lanteessa.72 Sotilasreformin myötä 2010-luvulla Venäjä käyttää asevoimaansa puolus-

taakseen omia intressejään lähialueillaan, joka Garejevin mukaan aiheuttaa konflikteja 

länsimaiden kanssa. Yhä tämän työpaperin kirjoitushetkellä jatkuva konflikti Itä-Uk-

rainassa on omiaan osoittamaan, että Venäjän intresseissä on heikko Ukraina, jonka 

lähentymismahdollisuudet Eurooppaan ja Natoon tukahdutetaan sotilaallisin toimin.  

Teknologiakehityksen osalta Garejev näkee Venäjän jääneen jälkeen länsimaiden ke-

hityksestä. 2000-luvun alkuvuosina Garejev kiinnittää huomiota etenkin maailmassa 

käynnissä olevaan asevarustelukilpaan, jossa valtiot ottavat askelia luodakseen sotilas-

teknisen ylivoiman, etenkin uuden sukupolven aseiden kehityksessä. Ukrainan kon-

fliktin alkuvuosina teknologiakehityksen tärkeimmäksi osa-alueeksi nousee informaa-

tioteknologioiden kehitys sekä niiden mukauttaminen asevoimien tarpeisiin.  

Garejevin uhkakäsityksen säilyminen samanlaisena läpi vuosien on osoitus yhtäältä 

hänen näkemyksestään uhkien pysyvyydestä, toisaalta myös uhkien pysyvyydestä vi-

rallisessa strategisessa ohjausasiakirjassa, joka pitkälti noudattelee Garejevin uhka-ana-

lyysiä. Vertailukohteena ollut sotilasdoktriini koki muutoksia vaarojen ja uhkien mää-

rittelyn osalta vuodesta 2010 vuoteen 2014. Useat näistä muutoksista olivat havaitta-

vissa Garejevin julkaisuissa jo ennen sotilasdoktriinin päivitystä, kuten näkemykset 

tarpeesta laajentaa sotilaallisten uhkien määritelmiä. Täten on pääteltävissä, että Sota-

tieteiden akatemian sekä Mahmut Garejevin rooli sotilasdoktriinin perusteiden tuot-

tamisessa oli ilmeinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
72 Keskustelua Venäjän asevoimien reformitarpeesta 2000-luvun alussa esim. Kipp 2011.  
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